
 
Śladami Cystersów … na rowerze – 
„Cysterski Szlak Rowerowy” 
uważamy za otwarty! 
 
 
 
 
 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego „Komunikacja” wspólnie opracowały koncepcję „Cysterskiego Szlaku 

Rowerowego” (w skrócie CSR) na trasie od Poznania do Łekna.  
Szlak ten prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z Cystersami na terenie północnej 
Wielkopolski: Owińska, Wągrowiec, Tarnowo Pałuckie i Łekno.  

 
Wybór formy aktywnego wypoczynku „na rowerze” w połączeniu z edukacją 

historyczną, wynika z efektów jakie uzyskane zostały na podstawie badań, na temat potrzeb 
turystycznych na obszarze Puszczy Zielonki, jak również tych, jakie przyniosła ankieta 
zamieszczona na stronie powiatu wągrowieckiego pt. „Każda opinia ma znaczenie”, która 
jednogłośnie ukazała potrzebę utworzenia trasy rowerowej.  
 
Trasa „Cysterskiego Szlaku Rowerowego” przebiega przez teren trzech powiatów 
poznańskiego, gnieźnieńskiego (zaledwie kilkanaście kilometrów) i wągrowieckiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Poznań, Czerwonak, Murowana Goślina, Swarzędz, 
Kiszkowo, Skoki, Wągrowiec, Mieścisko.  
Ma kształt pętli, liczy 143 km i jest oznakowany oficjalnym logo Szlaku Cysterskiego w Polsce. 

 

W celu pozyskania pieniędzy na wykonanie infrastruktury Szlaku,  ZMPZ – lider 
przedsięwzięcia, złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
i otrzymał dofinansowanie w kwocie 21 tys. zł. 
Koszt całego zadania wyniósł 35 tys. zł 

 
Na Szlaku znajdują się 3 miejsca postojowe – nie licząc już istniejących na terenie 

Puszczy Zielonka (Rejowiec, Wągrowiec, Bracholin) oraz 12 stojaków z tablicami 
informacyjnymi lub mapą (Poznań – parking przy ul. Browarnej, Wierzonka, Owińska, Potasze, 
Kamińsko, Antoniewo, Lechlin, Budziejewo, Popowo Kościelne,  Wągrowiec, Łekno, Bracholin) 
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trasa CSR - opis 

 
 
 
 

 Poznań – początek Szlaku przy kościele Św. Jana Jerozolimskiego  
(tablica informacyjna na murze otaczającym kościół); 
 

 dalej, na skos przez parking – przecinając ul. Świętojańską i wjazd na drogę 
równoległą do ul. Warszawskie – po przejechaniu przez tor kolejowy.  
Skręt w prawo, w ul. Krańcową i dalej zgodnie z trasą Eurovelo nr 2, nr 9; 
 

 parking przy ul. Browarnej. Mapa, miejsce postojowe; 
 

 Jezioro Swarzędzkie; 
 

 z Gruszczyna do Kobylnicy szlakiem łącznikowym R 1; 
 

 Wierzenica (możliwość zjazdu ze Szlaku do Wierzonki,  
(przy ul. Gajowej, za mostem na Głównej tablica informacyjna o cmentarzu  
Rodziny von Treskow); 

 

 Mielno – Maruszka. Miejsce postojowe; 
 

 trasą R1 w kierunku Owińsk; 
 

 Owińska (szlak przechodzi obok obiektów pocysterskich pokrywając się 
z ul. Cysterek).  
Tablica informacyjna i mapa na stacji rowerowej „Akwacja”, miejsce postojowe; 

 

 drogą powiatową nr 208 i dalej - kierunek na Potasze.  
Mapa przy wjeździe do lasu; 

 

 drogą gruntową w kierunku na Kamińsko.  
Mapa na parkingu, miejsce postojowe; 

 

 z Kamińska trasą R2 w kierunku na Okoniec i Huciska; 
 

 Okoniec. Miejsce postojowe; 
 

 z Hucisk trasą R3 w kierunku na Zielonkę; 
 

 Zielonka. Miejsce postojowe; 
 

 trasą R3 w kierunku na Leśniczówkę Głęboczek.; 
 



 Leśniczówka Głęboczek, miejsce postojowe; 
 

 trasą R4 w kierunku Dąbrówki Kościelnej; 
 

 Dąbrówka Kościelna. Tablica informacyjna z mapą, miejsce postojowe; 
 

 trasą Dużego Pierścienia Rowerowego, a od Niedźwiedzin trasą Małego Pierścienia 
Rowerowego; 

 

 Rejowiec. Miejsce postojowe; 
 

 Antoniewo. Tablica informacyjna; 
 

 kierunek – Skoki (ul. Kolejowa, ul. Jana Pawła II, ul. Parkowa, przejazd przez drogę 
wojewódzką nr 196), dalej drogą leśną do Rościnna i dalej duktem do Lechlina); 

 

 Lechlin, Tablica informacyjna; 
 

 drogą polno-leśną do Wiatrowa i dalej odcinkiem drogi powiatowej nr 196 do Zakładu 
Doświadczalnego Hodowli Roślin. Dalej do Przysieczyna, Długiej Wsi i do 
Wągrowca; 

 

 W Wągrowcu: ul. 11 listopada, rondo Skockie, ul. Skocka, ul. Klasztorna. 
Tablica informacyjna z mapą, miejsce postojowe; 
 

 wyjazd z miasta: ul. Opacka, ul. Jana Pawła II, ul. Gnieźnieńska, Rondo Wschód, ul. 
Bukowieckiego, ul. Rygielska, Rondo Kaliska, zjazd na drogę polną w Michorzewie 
i dojazd do Tarnowa Pałuckiego; 

 

 Tarnowo Pałuckie; 
 

 kierunek na Plebanki, wokół jeziora Łekneńskiego do Łekna; 
 

 Łekno. Mapa; 
 

 drogą gminną do Bracholina; 
 

 Bracholin. Tablica informacyjna, miejsce postojowe; 
 

 drogą polną i potem leśną do Nowej Wsi. Dalej drogą leśną do Mieściska i dalej drogą 
gminną do Budziejewka; 

 

 Budziejewo. Tablica informacyjna; 
 

 Popowo Kościelne. Tablica informacyjna; 
 

 Powrót do Dąbrówki Kościelnej przez miejscowości: Kakulin, Raczkowo, Jagniewice, 
Glinno, Wysoka, Pawłowo Skockie i dalej do Dąbrówki Kościelnej; 

 

 Dąbrówka Kościelna – koniec Szlaku i zasłużony wypoczynek  


